Mtel BUSINESS CLASS
Описание
Ако сте абонат на Mtel BUSINESS CLASS, тук можете да проверите тарифирането. Тарифният план не
важи за нови абонати.
Изберете план:
Mtel BUSINESS
Mtel BUSINESS
Mtel BUSINESS
Mtel BUSINESS
При 2-годишен договор:
CLASS А
CLASS B
CLASS C
CLASS D
Месечна такса
6,90 лв.
11,90 лв.
21,90 лв.
69 лв.
Включени минути към всички
40
80
300
национални мрежи
Включени минути за Бизнес
Неограничени
Неограничени
Неограничени
Неограничени
разговори
Включени минути в Мобилен VPN
Неограничени
Неограничени
Неограничени
Неограничени
Цена на минута към мобилната
0,33 лв.
0,25 лв.
0,21 лв.
0,18 лв.
мрежа на Мтел
Цена на минута към всички
0,33 лв.
0,25 лв.
0,21 лв.
0,18 лв.
фиксирани мрежи в страната
Цена на минута към други мобилни
0,33 лв.
0,28 лв.
0,26 лв.
0,25 лв.
мрежи в страната
Mtel BUSINESS
Mtel BUSINESS
Mtel BUSINESS
Mtel BUSINESS
При 1-годишен договор:
CLASS А
CLASS B
CLASS C
CLASS D
Месечна такса
6,90 лв.
12,90 лв.
22,90 лв.
69 лв.
Включени минути към всички
30
60
240
национални мрежи
Включени минути за Бизнес
Неограничени
Неограничени
Неограничени
Неограничени
разговори
Включени минути в Мобилен VPN
Неограничени
Неограничени
Неограничени
Неограничени
Цена на минута към мобилната
0,33 лв.
0,25 лв.
0,21 лв.
0,18 лв.
мрежа на Мтел
Цена на минута към всички
0,33 лв.
0,25 лв.
0,21 лв.
0,18 лв.
фиксирани мрежи в страната
Цена на минута към други мобилни
0,33 лв.
0,28 лв.
0,26 лв.
0,25 лв.
мрежи в страната

Условия





Всички посочени цени не включват ДДС.
От тарифния план могат да се възползват:
o Нови абонати юридически лица, сключващи дългосрочен договор за тарифен план Mtel
BUSINESS CLASS, включително при преминаване от „Prepaid към Postpaid” и Port-In.
o Съществуващи абонати юридически лица, с оставащи 3 месеца до изтичане на договора
при текущ 1- и 2-годишен договор или с автоматично подновен договор.
Бизнес абонати на Мтел могат да бъдат юридически лица, еднолични търговци и всички други по
смисъла на т. 7.2. от Общите условия на Мобилтел ЕАД.
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Услугата Бизнес разговори включва изходящи обаждания към номерата на всички бизнес абонати
в мрежата на Мтел (юридическо лице, едноличен търговец или друг вид бизнес абонати) ,с
изключение на номерата от Мобилния VPN, както и тези за услуги с добавена стойност и други
специализирани услуги.
Можете да проверите дали даден номер принадлежи на бизнес абонат като изпратите SMS на
безплатен номер 1792 със съдържание номера на абоната, за който желаете да направите
проверката, в следния формат: 08xxxxxxxx.
Разговорите в Мобилен VPN включват изходящи гласови повиквания към всички мобилни номера
на абоната.
Включените минути за разговори към всички мрежи в страната не включват разговори в
Мобилен VPN, обаждания към номера за услуги с добавена стойност и други специализирани
номера (включително към номера 131 и *88), към номера за данни и факс, изходящи WAP
повиквания.
Всички останали услуги се тарифират по ценовата листа на Мтел.
Неизползваните минути не се прехвърлят за следващия таксуван период.
Таксуването на разговорите към всички мрежи е на всяка секунда след първите 60 секунди, които
са неделими.
Месечни кредитни лимити на SIM карта за абонати на Мтел – в сила от 06.06.2011 г.
o 100 лв. - месечен кредитен лимит за нова SIM карта, в случай че абонатът няма
договорни отношения като клиент на Мтел за повече от 3 месеца.
o 400 лв. - месечен кредитен лимит, който може да бъде предоставен при поискване от
клиент на съществуваща SIM карта, при условие че същият е заплатил 3
последователни месечни фактури по тази карта.
Нови абонати на тарифните планове Mtel BUSINESS CLASS C и Mtel BUSINESS CLASS D не заплащат
инсталационна такса.
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